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ANNA SHAW.
EN KORT LEVNADSSKILDRING.

Vid underrattelsen om reverend Anna Shaws dad sunde

Arnerikas vice president Marshall ett telegram till henries

anhOriga. I f& ord uttryckte ban dari, inte blott sin egen

kiinsla, men sakerligen ocksa otaliga andras. Alia som haft

lyckan att komma i personlig berdring med denna sallsynta

kvinna vilja nog underskriva bans ord : » Vdrlden har blivit

odndligt mycket fattigare genom en sd stor och god kvinnas

bortgdng. »

Sannolikt finns det ingen som har bort och sett Anna
Shaw utan att vackas av hennes triiffande ord eller varmas

av hennes brinnande hjarta och hennes av godhet lysande

ogon. Hennes glada vasen och standiga humor verkade veder-

kvickande och sa stor var hennes elektriserande och magneti-

serande g^va, att man frestas att kalla den oemotstandlig.

Vi som ha statt i kontakt med henne, vi kan inte t&nka

oss att undvara henne i vart minnes skattkammare. Hon
var en av de dyrbara klenoder, vilkas str&lglans lyser vida

omkring och sprider ljus i varlden. Att ge en levande och

fullstandig bild av Anna Shaws m&ngskiftande personlighet

och rika livsgarning later sig inte gOra pa en kort stund. \i

hinna blott uppdra konturenia till hennes liv si\dant hon sjiilv

skildrat det, och s&dant vi form&tt uppfatta det.

Anna Shaw harstammar frin en tapper krigarslakt i

Skottland. Den gren hennes far tillhOrde flyttade till England,



dar fadeni blev en framstaende tapctmalare. Mindre framging

hade han i do affarer han slog sig pa. De ledde till en

konkurs, soni stiilldc honom pi bar backe med hustru och fern

barn. Hederliga och ideellt anlagda som Annas fOriildrar

voro, besldto de att genoni ihiirdigt arbete iterbetala var

shilling, vilket lyckades efter stora anstriingningar och for-

sakelser. Modern tog hern finbroderiarbete, vari lion var en

mastare och kunde pa si satt forena virdcn av de smi med
en inkomstgivande sysselsattning.

Anna hade gott pabra av viljestyrka inte bara hos sina

Foraldrar men iiven hos sin lnormor, en av de ftfrsta unitari-

erna i England. Innan nagon av hennes landsmaninnor agiiat

en enda tanke at rostriitt, cller kampmedel fOr att vinna den,

viigrade den gamla damen ar efter i\r att betala tionde till

underluill av cngelska kyrkan, och lion satt var gkng lugnt

och sag pa lmr henries bohagsting iitmiittes och forsaldes till

galdande av tiondet.

Fadeni var en hugstor drumma re med mod i blodet. Hans

l&ngtan stod till Amerika diir guld och grona skogar lockade

hans fantasi. Diir hoppades han kunna bereda sin familj ett

valst&ende hem. Si fort skuldema voro betalade, begav han sig

dit och tick sa god arbetsfortjiinst att hustnm kunde komma
efter med sina barn. Anna var d;\ — 1851 — ej mer an fyra

ar, men bibeholl ett varaktigt intryck av fiirdens ohygglighet pa

billigaste plats bland 500 cmigranter ombord pi en seglare i

vildaste storm. Vagorna skoljde Over fartyget, som var nara att

forlisa, men riiddades med brutcu mast och svar lacka. Nar

den lilla nalkades Amcrikas skyddande kusti solnedgingen, och

sig gyllenroda molii over sitt huvud, tyckte lion sig trada in i

himmelriket. Hon mindes jiven sin fars oversvallande gladje

att aterse de sina efter att ha sorjt dem alia som doda pi

grund av en falsk underrattelse om fartygets underging.

Anna Shaws torsta van i den nya varlden var en skepps-

byggare, som var dag bar henne till varvet diir lion, kladd i

gossklader som han skiinkt henne, arbetade ilitigt med en

liten leksakssag. Denna vsinskap rendcrade foraldrarna allt



det briiusle de behOvde, som gossarna lingo hamta. Det ut-

gjorde hennes stolthet att hon p& detta satt kunde anse sig

ha bidragit till familjeforsOrjningen alltifr&n fyraarsjUdern.

Vid t>- 10 ar laste hon Onkel Toms stuga och fattades

av livlig medkansla for slavarnn, vartill foriildrarnas samtal

:iven bidrogo. Fadcrn var behj&lplig i att gomma och r&dda

forrymda slavar. vilket var en mycket riskabel form av Jilan-

tropi. En upptackt harav kunde ha blivit Odesdiger.

Emellertid fick familjen annat att tanka pit, d& fadern

kGpte ett skogsomrade i v&sterns Odemarker. Hans sangviniska

tro var att man med framgang kunde odla jord utan all

kannedom eller Ovning i jordbruk. Han begav sig dit jamte

en tjugoarig son och f&llde jilmt s& mycket skog som de be-

hOvde for att uppfora en liten timmerstuga, varefter han glad

i hagen fttervande till sin hustru och meddelade henne att

nu stod hemmet f&rdigt. Sonen skulle mOta med vagn vid

stationen, men sjalv maste han jamte tv£ sOner fortsatta sitt

forra arbete for att skaffa pangar till familjens livsuppehalle.

Modern reste d& med sina tre flickor och en liten gosse

och mOttes av sonen med ett underligt fordon, vari stuvades

grisar i bur, matvaror, silngklader och sA. manga personer som

rymdes att turvis sitta i. F&rden varade i sju dagar och gick

genom obanad mark Over stock och sten och genom strida

strommar, dar hjulen ibland sjonko ned sa. djupt att den vatten-

fyllda vagnen varje g&ng m&ste liinsas p& hela sin packriing

for att komma loss.

Brodern gick hela vagen bredvid och korde och barnen

njoto av de aventyrliga situationerna. Med klappande hjartan

narmade de sig det h&grande hemmet, som vid framkomsten

befanns vara en torn liten stuga utan golv och med gapande

h&l i v&ggarna for fdnster och dOrrar. Modern, som annars

var ett under av sinnesstyrka, sjonk vid denna syn fOrfarad

till marken med handerna for ansiktet. S& satt hon omgiven

av barnen tills morkret foil pa och skogens vilda djur borjade



en hemsk konsert. Vargarna tjoto, vildkattorna klagade och

ugglorna skreko. Da restc lion sig med ett nytt och forstenat

uttryck i sitt ansikte och borjade sitt lu\rda nybyggareliv med

att spika lakan for dc tomma fdnster- och dorrgluggarna, medan

sonen tandc upp eldar omkring lniset for att hilla dc vilda

djuren pa avstand.

I denna iniljO intradde mi den tolviriga Anna Shaw i

det underbart kampfyllda och verksamma liv, som fSrestod

henne. Hon utsigs genast som den lampligaste att jamte

brodern besorja allt utomhusarbete, vilket inlcddcs nasta dag

med att hamta virko vid en sag en mil bort. Harav for-

fardigades dorrar och fonster och ett ytterst primitivt golv

samt n&gra lika okonstlade mobler. Och si foljde odlingen

av jorden med liacka och spade till enda ikerbruksredskap.

De sidde si gott de forstodo och satte potatis mellan tra-

stubbama. Tack vare en utomordcntligt bordig jord blcv

resultatet gott.

En standigt overhangande fara for vasterns nybyggare

var pi den tiden dc kringstrovandc vilda indianerna, om vilka

harresande berattelser gingo. Anna och hennes lillc bror, som

vallade kon i skogen, voro de forsta som lingo syn pi rod-

skinnen. De kommo i en ling rad, ljudlost smygande pi

mjuka mockasiner. Nu hade lion hort att man aldrig tick

visa sig riidd for dem och hittade ogonblickligen pi att an-

vanda repet, i vilket kon skulle ledas hem, till torn och lit

lillebror kora sig medan lion ej litsades se indianerna. De

gingo forbi och hem till modern som imdfdgnade dem med

mat, varefter de beskedligt fortsatte sin vag. Att det gick

si lyckligt berodde pi att de handelsevis voro nyktra.

Varre var det nar en tlock druckna indianer slog sig ned

vid deras bord och forsig sig med all mat som fanns och

betedde sig orovackande. Pi broderns viskande uppmaning

forslades husets alia vapen si omarkligt som mojligt upp pi

vinden genom en lucka i taket medan indianerna voro upp-

tagna av atande. Till sist smog sig aven husets invinare

upp, varefter stegen sakta halades upp och luckan stingdes.



Nu kuude cle vara siikra for sina liv savida inte indianerna

satte eld pa stugan. Genom springer i taket sago de bur

de objudna gasterna blevo allt vildarc ocli vildare under ruset

av sin medforda whisky. Till sist ramlade de druckna av

stolarna och somnade. Nasta morgon avlagsnade de sig

fredligt och den skrackslagna familjen kunde krypa ncr igen.

Snart sjuknade brodern och maste lamna dem att en-

sainma sla sig fram under ett belt ar tills fadern kunde

komma. Under denna tid vaim Anna den fysiska och psy-

kiska styrka och den uppfinningsrikedom som blevo hennes

ioljeslagare genom livet.

Den enda andliga forfriskning som bjuds hennes efter

vetande tOrstande sjal var fadems sfmdningar av mer eller

mindre larorika bocker och tidningar. Med tidningarna tapet-

serade hon vaggarna och studerade dem sedan fiitigt nar lion

lag i sin sang. Sent omsider kom fadern och hade mod sig

massor av bocker som Anna slukade som den uthungrade

shikar mat.

Vid 15 ar examinerades hon av nagra skolmiin och lick

en liirarinneplats i en skola ± mil bort Avloningen var 2

dollars i veckan samt maten hos olika familjer, tva veckor

hos var. Yeden till skolan fick hon sjalv hfimta och hugga

i skogen.

Men svarigheterna borjade forst pa gryint allvar nar

fadern och broderna gingo ut i kriget och Anna blev den

huvudsakliga familjeforsorjaren med dollars i veckan i en

skola dubbelt sii langt bo^'t som den forsta. Nu var ej tid

att dromma om framtiden, men livsmalet, studierna vid en

hOgskola, lyste som en stjarna i fjarran for henne fastan det

syntes henne som om det fordrades ett under for att hon

skulle fa styra sina steg dit hon ville.

Efter kriget slog frihetens timme iiven for den slavbundna

Anna. Nar fadern och broderna kommo hem fick hon spara

sina inkomster at sig sjalv. En syster som gift sig erbjod

henne sitt hem, dar tillfalle gavs til) lonande arbeto och hon

borjade med s5mnadsarbete.



Lange hade lion kiint kallelse att bli prast och hade

mangen gang gatt ut i skogen och predikat f6r traden. Nu
v&xte hennes liingtan sedan hon h6rt en kvinnlig prast och

av henne fatt det radet att ga i skola och lamna allt annat.

arbete. Hon lydde radet.

Forsta gangen hon skulle gora en upplasning och stod

ansikte mot ansikte med publiken svimmade hon i forskrac-

kelsen och bars ut. Men sk snart hon uppvaknade begardc

hon att fa gk tillbaka till talarstolen. Det kiindes som en

aresak att ej ge tappt och lion lyckades vinna sin publik.

Rampfebern overgav henne emellertid aldrig fullt vid de tu-

sentals foredrag hon sedan hallit. Hon kiinde sig alltjamt

knasvag ett kort Ggonblick, varefter all nervositet hastigt

forsvann.

Annas prasterliga drom realiserades belt plotsligt. Hon

kom huvudstupa in i predikoverksamheten darigenom att

hennes skolfftrestandarinna, som intresseradc sig for henne,

sammanforde henne med en metodistprast som genast fragade

om hon ville predika i bans kyrka. Man forstar henne nar

hon sager att hon kande jorden sjunka under sina fOtter vid

donna fraga och endast stirrade p& lionoin med hapnad. Men
hon fann att han menade allvar och svarade »Jag kan inte

predika*. »Har ni nansin fOrsokt?» »Aid rig f6r inanniskor»

sade hon. Hon mindes de lyssnandc trciden. Hon lick en

dags besinningstid och antog anbudet fastan hon fOrstod att

hennes familj skulle ogilla det. Den kallelse hon kande var

sk stark att alia hinder maste vika. Hon anfortrodde sig at

system, som tog s& ilia vid sig att det knappt kunnat vara

vftrre om bekannelsen gallt ett tillanmat rysligt brott.

Hennes predikan utfoll sa val att prasten erbjOd henne,

att predika p& 36 stallen. Farniljen var fOrtvivlad. Sv&gern

skrev en notis i tidningen om att den unga flickans vanner

beklagade detta tilltag, som vackte uppstandelse i hela sam-

hallet. Fitt familjer&d avholls och man beslftt erbjuda Anna
att bekosta hennes studier vid ett college om hon lovade upp-

httra att predika. Man gav henne 24 timmars frist att gora



sitt val — antingeii predikstolen mod skilsmiissa fran familjen

eller collegestudier med bibehallande av familjebanden.

Anna foljde lyckligtvis den inre rosten ocli valde armodots

och forkunnelsens vag. Fifter att ha predikat pa dc 3G stiillena

blev lion uppstalld som predikokandidat pa metodistkonfe-

rensen. Omrostningen sknlle ske mod upprackta bander. Samt-

Jiga praster voro henne sa bevagna att de riicktc upp bada

handerna, och lion fick sin predikofullmakt. Darmcd var

svalget mellan licnne och hennes kiira befastat.

Natt och dag arbetade hon pa sina studier under detta

svara tryck, okat av aven kamraternas ogillande. lliilsa och

krafter sjonko. och hon hade kanske dukat under om ej den

kiinda foreliiserskan mrs Livermore kommit och givit henne

kraftig uppmuntran, efter att ha erfarit hennes langtan att

predika. Hon gav det bestiimda radet att Anna skulle uppge

forvarvsarbetet, studera vid en liOgskola och inte bry sig oni

vad folk sager. Mrs Livermores sanktion blev den skold var-

emot all kritik foil tillbaka.

1873 begav hon sig till Albion College med 18 dollars

i fickan och utan aning om var resten skulle tas. Pa viigen

till collegebyggnaden hittade hon en stor kopparslant pa vilken

hon laste sitt fodelsear. Det tog hon som ett gott omen och

bevarade slanten troget i hela sitt liv fastan hungern mer an

en gang frcstade henne att anvanda den.

Annas inneboende djupt feministiska tendenser togo sig

genast uttryck i hennes forsta foredragsprov, ett forsvar f5r

Xantippa, som hon ansag fororiittad av sin iikta hiilft. Snart

stod hon ocksa i spetsen for en revolt mot de manliga studen-

"ternas auktoritet. Dessa brukade namligen ensamma bestiimma

vem som skulle bli talare pa skolans fem§,rsmoten. Nu ville

Anna att ocksa de kvinnliga studenterna skulle vara med om
valet. En langvarig strid uppstod, som hotade att stora allt

arbete och slutet blev att rektorn gjorde slag i saken genom

att belt enkelt bestamma, att Anna Shaw skulle bli talare.

Detta var ingalunda vad hon velat, och hon kunde inte

gladja sig &t hedersbevisningen, sA. myckst mer som hon inte
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hade n&gon passande kladning for ett sk hogtidligt upptra-

dande. Men den sorgen avlyftades av hennes fatnilj, som

tr&dde cmellan och sk&nkte henne en vit kladning. Hon
siiger att hennes mod, pa akta kvinnligt vis, styrktes betydligt

av medvetandet om att kladningen var mjrcket kl&dsam, vilket

bidrog till den succes hon gjorde.

Nasta sommar predikade hon ofta, fick 100 dollars och

ett guldur och &tervande med glatt hj&rta till sitt andra las&r.

Genom nykterhetsforedrag och predikningar kunde hon sedan

f6rtjana nog fOr sitt uppehalle vid hogskolan.

Fn\n sina predikofarder berattar Anna Share spannande

episoder, t. ex. hur hon en g&ng var tvungen att &ka i morkret

nattetid genom en odslig skog for att hinna fram i riitt tid.

Hon hade fktt en bov till kusk och niddades genom sin re-

volver och sin sinnesn&rvaro. En annan g&ng forfoljdes hennes

slade av en flock hungriga vargar, som mer och mer vann p&

hastarna, fastiin dessa, galna av radsla, flOgo fram. Till sist

voro vargarna s& nara att hon skg deras ogon och deras hiing-

ande tungbr tir drSglande kaftar, man kunde ha n&tt dem

med pisksniirten. DA, i sista Sgonblicket, susade sl&den in

i staden och vargarna vande. Hon beundrade sin kvinnliga

kusks kallblodiga lugn.

Vid 29 krs ;\lder kom lion till Bostons universitet fOr

att g5ra teologiska studier. Dar fick hon kanna fattigdomens

och ensamhetens alia kval. Hon hade sv&rt att gora sig

n&gra inkomster, fick utsfci svalt och kOld och umbaranden

av alia slag. Hon blev sk fiirsvagad att hon var nara att

stupa och uppge sina studier heist hon bOrjade frukta att

Gud ej funnit henne vardig. Dk mottes hon av en r&ddande

angel, den stora nykterhetsaposteln Frances Willard, som

uppmanade henne att fortsatta och ingav henne h&gen for

nykterhetsarbetet.

Denna verksamhet var emellertid allt annat an popular

och hon rOnte p& m&nga h&U dartill stort motst&nd p& grund
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av sitt kOn. Pa ett stalle dar lion annonserat ett nykterhets-

foredrag hade lion hotats av man att de skulle tanda eld pa

huset Over hennes huvud oin lion vagade komma med sitt

foredrag. Hon lat naturligtvis ej skramma sig utan infann

sig i den fullpackade salen. Mannen hollo ord och det be-

rodde pa Annas snarradighet och herravalde Over sin publik

att flera hundra personer kommo oskadade ut ur den brinnande

trabyggnaden. Detta fientliga angrepp hade motsatt verkan

mot den asyftade och blev en viilgOrande reklam fOr saken

och for henne sjalv.

Aven pa den prasterliga banan hade lion fordomar mot

kvinnan att Overvinna. Biskopen viigrade henne, till hennes

sorg, priistvigning i den episkopala metodistkyrkan. Efter

denna sarande bchandling begiirde lion att bli prastvigd i

metodistprotestanternas kyrka. Det blev tre dagars het debatt

i fragan, men till sist segrade hennes fOresprakare, sedan lion

pa ett fyndigt satt besvarat en mangd inviLndningar, hamtade

ur Skriftcn. Kn prast anforde bibelcitatet I hustrur varen

<idra man underdaniga. >Ponera att er man fOrbjuder er att

predika — vad gor ni da?> Hon svarade att som hon var

ogift traffade budet into henne. »Ni kan komma att gifta

er.» »Det ar ju mojligt. Klokare kvinnor iin jag ha gift

sig. Det ar ocksa mOjligt att jag gifter mig med en man
som befaller mig att predika — i sa fall ar jag beredd att

lyda.»

De unga priisterna fruktade att det kunde bli svart att

skaffa henne pastorat och att de kanske bievo tvnngna att

iinderhalla henne. Men da befanns det att Anna Shaw varit

sa anlitad att lion fortjanat tre ganger mer iin de, oaktat

lion icke varit prastvigd som de. Slutet blev att hon prast-

vigdes och lick pastorat.

Hon hade stor tillfredsstallelse som prast av sina fOr-

samlingsbors kiirlek och levde ett lyckligt liv i en stilla

avkrok av vilrlden, men innerst inne i hennes sjal var det

nagot som standigt ropade pa henne till en stOrre verksamhet

i en vidare viirld. Den lilla forsamlingen kandes henne snart
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fur trang, och lion tog avsked fran den 1885, sorjd och saknad.

En gratande ung flicka fflrsakrade henne att hon into skulk*

sta ut med att hora och se on karl i predikostolen

!

Anna Shaw berattar manga roande handelser fran sin

predikoverksamhet om de fordomar lion motte. Pa en resa

i Italien som lion gjorde med ett stort turistsallskap kom i

en hamn en presbyteriansk konservativ skeppspriist och bad

att fa en amerikansk predikant till sitt missionsfartyg. Man
lovade honoin Dr Shaw utan att saga att lion var en kvinna,

och for henne omtalade man inte att man fortcgat detta Gra-

taliga fOrhallande. Hon kommer. iitfOljd av sina reskamrater,

ocli mots av pn'Wtens forfaran. For honom var en predikande

kvinna en hadelse som lian inte ville tillata ombord pa sitt

fartyg. Efter manga om och men beviljade han lienne till

sist att fa halla sin predikan, men gjorde ursakt infor ahorarne

och tvadde sina hander. Han var oskyldig till att en kvinna

nu skulle prcdika for dem.

Efter denna introduktion kande Dr Shaw sig helt natur-

ligt ilia till mods infor dessa gainla sjobussar och unga poikar.

som sutto kritiskt grinande. Hon fick genast klart lor sig

att lion maste slopa sin tilltankta predikan och tala till dem

mer som kvinna och medmanniska an som prast.

Hon stallde sig framftir en som sag ut som en sjorovare

med satiriskt lcende och bad sina ahorare att inte bry sig

om vad pastom hade sagt. Sa bftrjade hon tala till de unga

orn deras modrar och deras hem. Snart sag hon dem snyfta,

men de gamla tittade fortfarande pa henne likt hanfulla apor.

Sa talade hon om de stackars sjdmanshustrunia som hade

den dubbla bordan att skttta hemmet och ga i angslan for

mannen ute pa havet. Hon kunde genast avlasa i deras an-

sikten vilka som voro gifta. Slutligen kom turen till de hard-

barkade gamla sjobjOrnarna. Till dem talade hon om hur hon

sett gamla sjttman komma hem dar barn och barnbarn om-

ringat dem, och hur barnbarnen sutto p^ deras axlar. Da

tog sjorOvaren upp sin brokiga nasduk och h5ll den fOr ogonen.

Och nar hon slutat hade hon vunnit sj5mannens hjartan.



13

Yarenda en kom fram och skakade hand med henne sa kraftigt

att handen var svullen niista dag.

Prasten var alldeles forbluffad. »Jag knndc inte tanka

mig annat an att sjomannon sknlle ofreda cr» sade ban.

Varfor skulle dc ofreda mig?» fragade hon. » Varfor* stam-

made han, »darfor — att det ar nagot sa onaturligt.» Men
for Anna Shaw var det naturligt att tala till manniskohjartan.

Och hon var en talare av guds nade.

Med den fabulosa energi som aldrig trot hos Anna Shaw
hade det lyckats hemic att forena ined sin priisterliga gaming

studier i niediein och avliiggandc av doktorsgraden. Hon
j'ignade sig dock aldrig at nagon egentlig praktik, fast hon

ofta hade nytta av sina studier i vcrksamheten bland do

fattiga.

Hcnncs liv tog en helt ny riktning genom det livliga

intresse hon fattade for kvinnorostratten. Detta intresse viixte

sig starkare och starkare tills det blev hennes livs allhlirskande

patos. Hon prodikade om det i kyrkan likasom overall t diir

tillfalle gavs.

Redan 1888 formadde Susan Anthony henne att overge

allt annat och uteslutande skiinka sin stora kraft at rostratts-

striden. I 18 Ar foljde hon sedan »Aunt Susan* pa hennes

rflstrattsfarder och var i elden vid alia stora kampanjer. Hon
kallar Aunt Susan »den fackla som upplyste hennes liv»,

»en outtomlig kalla till inspiration ». »den underbaraste kvinna

lion nansin kant» o. s. v. Och hon tyckte sig ha full er-

sattning for varje anstrangning i aran att fa sainarbeta med

henne for »Saken», »den stora saken* och att fa vara Susan

Anthonys van.

Oerhorda voro de strapatser dessa tva kvinnor formadde

utharda. Och de blevo rena virtuoser i att klara svara och

ov&ntade situationer, antingen de voro livsfarliga eller inte.

En Hka kinkig som efterat muntrande situation var nar

Anna Shatv vid ankornsten till en stad strax fore sitt foredrag
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ser sig pa stora plakat annonserad som »Mrs Shaw som viss-

lade for drottning Victoria* och skulle tala om den felande

lanken. I sista ogonblicket fick hon tag i ordfdranden ocli

styrelsen och fragade vad i all varlden detta var for misstag.

Jo, de trodde att hon var den fru Shaw som hade visslat

f5r drottning Victoria, och eftersom de mi en tid hade varit

upptagna av tanken pa Darwins felande lank, hade de funriit

liimpligast att hon talade om den.

Anna Shaw sade sig ingenting veta om den felande

lanken. Da fick en av styrelsen en ljus ide att hon kunde

tala om vad som heist bara hon da och da namnde den fe-

lande lanken. Hon bad dem Oppna mdtet och sjuuga »Stjarn-

baneret» medan hon pa nagra minuter skulie besinna sig.

Med ens fann hon losningen. Kvinnan iir den felande lanken

i statens styrelse. Och sa spackade hon sitt rostrattsfftredrag

var femte minut med den felande lanken till publikens och

styrelsens belatenhet.

Inte just lattare matte det ha varit att niir som heist

pa rak arm fortsatta Susan Anthonys extemporerade fOredrag

nar hon, som ofta hande, anfolls av kramp i strupen. Rad-

snarhet och fyndighet voro egenskaper som hon fOrvarvat i

ungdomen genom nybyggarlivet. Hon forstod att reda sig i

alia livets fttrhallanden, snabb i tanke som i handling. MOdor

och motgangar voro besvarliga, men lika oangenama kunde

festliga hyllningar ocksa understundom te sig. Anna Shaw
beskriver humoristiskt hur en manlig festkommitte i biista

valmening vid det hOgtidliga mottagandet pa en station be-

hangde henne med ett valdigt band pa vilket stod »Talare*

med stora bokstaver bade pa brost och rygg och fiirsett med
en jiitterosett med vidhiingande fladdrande band som rackte

till marken, varefter hon och Susan Anthony fdrdes i en

blomstersmyckad vagn genom stadens gator till den stora folk-

festen dar hon skulle tala. Det ar latt att tanka sig vilken

ldjlig figiir Anna Shaw skulle gora, utstyrd pa det viset, hon

som var liten till vilxten och ganska fetlagd. Ocksa kande hon sig

hogst olycklig och beklagansviird. Men Aunt Susan satt stra-
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lande och fortjust for »Sakens». »Den stora Sakens» skull, som

for henne var allt. Det var ju en ren bagatell, ej vard att

Casta sig vid, om reklamen var en smula obehaglig, den var

ju i alia fall reklam for rostratten, det var huvudsaken for

Aunt Susan! Men sa hogt i forsakelsens och hanfGrelsens

konst hade Anna anim inte natt.

Anna Shaw var eljes en ytterst storslagen natur, fri fran

sinasinne, det manifesteradcs i eminent grad nar henncs hogsta

onskan och mangariga ambition hade varit att fa bli Susan

Anthonys eftertradare som ordforande i den amerikanska lands-

forsamlingen for kvinnans rostriitt dar hon var vice ordf&rande,

och sa Aunt Susan efter mycken tvekan utsag Mrs Chapman
Catt sasom den lampligaste. Da var Anna Shaw genast den

fdrsta att lojalt arbeta for hennes kandidatur. Pa samma
satt gick det med hennes andra stora drom, att resa jorden

runt och predika rostratt och viicka kvinnorna och bilda rost-

mttsforeningar i alia lander dar sadana saknades. Den brast

nar Mrs Catt avsade sig ordfSrandeskapet i Nationalforeningen,

for att fylla den annu stOrre uppgiften att vara den inter-

nationella rostrattsalliansens ordforande, och Aunt Susan mi

begarde av Anna att uppta ordforandeskapet, vilket omOjlig-

gjorde den atradda farden. Hon bojde sig och lydde, men
bekanner att hon gick avsides och grat sa bittert som hon ej

gratit se'n i barndomens dagar.

Hon var den som sedermera formadde Mrs Catt att gora

den varldsomseglingen, och det var hon som framlade planen

fOr Mrs Catts resa och entusiastiskt talade for den pa kon-

gressen i Kopenhamn 1906. Ett vackrare exempel pa uni-

versal anda far man leta efter.

Tagore siiger »Vara rotter raaste vara djupt rotade i det

universella om vi vilja vinna personlighetens storhet*.

Detta, att hon kunde glomma sig sjalv for det hela, fri

fran avund, fri fran all tanke pa sig sjalv, uppfylld endast

av 5nskan att g6ra mesta mOjliga nytta for storsta mOjliga

antal manniskor, det var hennes storhet. Denna hjartats
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godhet var annu mer vilrd oeh beuiidransvard an hennes ly-

sande talaregava och henries goni pa manga omraden.

Man paminner sig ovillkorligen Rotnain Rollands ord

»Hjaltar kallar jag icke dem som segra gcnom tankens kraft

eller genom fysisk styrka. Hjaltar kallar jag endast dem

som agt hjartats godhet».

I den meningen liksom aven i annaii var Anna Shaw

verkligen en hj&ltinna.

Anna Shaw s&ger att ingenting storre kan vederfaras en

mansklig varelse fin att alska en stor sak mer an sjalva livet

och att Sga lyckan att fa verka for den saken livet igenom.

Och lion ansag att fastan lion gav allt lion agde hade hon

fatt igen tusenfallt mer an hon gav och kiinde sig stk i skuld

till viirlden och »Saken» och ingalunda motsatsen. At dessa

kanslor gav hon uttryck i en sanningsmattad sats som blivit

bevingade ord i hela rOstrattsvarlden » Vi kunna aldrig g6ra

sd mycket for en stor sak som en stor sak kan gora for

oss.»

Aunt Susans dOd var en svar sorg for Anna Shaw att

b&ra, men atta dagar efter begravningen gick hon ut igen i

arbetet innan hon ens huiinit sova ut efter allt nattvak hos

den sjuka. Hon handlade enligt Susans anda och befailning

och hade lovat henne pa dodsbiidden att arbeta for rOstr&tten

s& l^nge hon levde och att sta kvar som ordfOrande i National-

fOreningen sa, liinge inte hennes vanncr tillradde henne att

avga.

Ordfiirandeskapet skankte hemic gliidje, hur tung an

bOrdan vai\ ty det blev framgangsrikt. FOreningen vftxte

under hennes ledning fran 17,000 till 200,000 medlemmar

och hon lick mottaga ofantligt stora donationer till rorelsen,

varigenom det blev mojligt att i stat efter stat utsanda talare

at alia hall, uppratta rostrattsbyracr, leda flera stora kam-

panjer om Aret och slutligen hemfora segern i minst ett tiotal

stater.
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Hon lick uppleva kongressens federala beslut om rostratt

och valbarhet for kvinnor pa samma villkor som for man.

Nu aterstod blott staternas ratificering av beslutet som p&gick

under hennes sista sjukdom. Hon jublade pa sjukbiiduen var

gang posten medforde gynnsamt budskap frS,n en stat.

Under krigsaren hade rostrattskvinnoma i Amerika. liksom

i alia krigforande lander, omlagt arbetet och agnat sin mesta

tid at att fylla krigets fordringar. Anna Shaw blev ord-

fOrande i kvinnornas kommitte i Forenta Statenias Rad for

NationalfOrsvaret, och tick efter krigefc fortjanstmedaljen fttr

sitt arbete. Hon var brinnande av tro pk Nationernas For-

bund och dess utvecklingsmojligheter till att medfora standig

fred. Hon hoppades och fordrade att krigets rysliga erfaren-

heter skulle tvinga mannen att gora n^got effektivt till fore-

kommande av framtida krig. Efter fredsslutet anvande hon

all sin valtalighet i fredssakens tjanst och med glansande

framg&ng.

De sista m&nadema av sitt liv f5ljde hon forre presi-

denten Taft p& en foredragsturne for Nationernas Forbund i

stallet for att soka valbehovlig vila. Hon maste ibland tala

tlera ganger om dagen. Overanstrangd, som hon redan forut

var, sjuknade hon i lunginflammation och dog i sitt vackra

hem i Moylan 2 juli 1919 vid 72 ars aider.

Hennes arbetsformaga och vitalitet hade varit underbara

intill det sista. Annu i december 1918 var hon sa initiativ-

fylld att hon avlade poliseden och blev inskriven som medlem

av Washingtons poliskar. , Det hade i 40 ar varit hennes

onskan att tjana som poliskvinna. Nu skulle hon fa tid Ovrig

till det, hoppades hon.

Det sista hon skrev handlade om vad kriget betydde for

kvinnorna. Det var en flammande maning till kvinuorna att

verka for Nationernas Forbund.

Ordforanden i radet for NationalfOrsvaret uttalade vid

Anna Shaws dOd de mest erkannsamma ord om hennes verk-
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samhet och yttrade bland annat *denna 70-driga kvinna

var en inspiration for oss alia*.

Det ar ratta ordet. Hon inspirerade oss alia. Ocli det

ar just en s&dan inspirerandc och stimulerande kraft som

kvinnorna i hela varlden behOva for att fck mod och ansvars-

kansla och sjalvtillit som samhallsmedlemmar. Darfor sakna

vi henne som oersattlig. Anna Shaw ar vard att valsignas

av tacksamma kvinnor. Och lienncs minnc skall leva hos

oss alia till oavl&tlig maning och foredome i aldrig svikande

plikttrohet och i universell manniskokarlek.

Ann Margret Holmgren
f. Tcrsmeden.

Pris 40 6re.

Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri. 1919.






